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Зда ец ца, ужо прай шло шмат 

ча су пас ля за вяр шэн ня Вя-

лі кай Ай чын най вай ны, але 

жы вуць ус па мі ны, якія не да-

зва ля юць пра пус каць па мят-

ныя да ты. Ча му пра па дзеі, 

якія ад бы ва лі ся больш за 

паў ста год дзя та му, трэ ба га-

ва рыць і сён ня? І шу каць тое, 

што па куль не пра моў ле на, у

ар хі вах, ся род сто саў па пер 

і фо та здым каў...

На ба зе На цы я наль на га ар хі ва 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у ме жах пра-

гра мы XXVІ Мін скай між на род най 

кніж най вы стаў кі-кір ма шу ўдзель-

ні кі круг ла га ста ла, пры све ча на га 

75-год дзю вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

на цысц кіх за хоп ні каў, аб мер ка ва лі 

ак ту аль ныя пы тан ні за ха ван ня па-

мя ці і гіс та рыч най праў ды на ро да 

аб гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай-

ны. Га вор ка іш ла ў тым лі ку пра 

не аб ход насць но вых вы дан няў па 

гэ тай тэ ме.

Аляк сандр КА ВА ЛЕ НЯ, ака-

дэ мік-сак ра тар Ад дзя лен ня гу-

ма ні тар ных на вук і мас тац тваў 

На цы я наль най ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі, член-ка рэс пан дэнт 

НАН Бе ла ру сі, док тар гіс та рыч-

ных на вук, пра фе сар:

— Сён ня мы ад чу ва ем, што па-

він ны зай мац ца на ву ко ва-па пу ляр-

най лі та ра ту рай — час па тра буе. 

Іс нуе шмат лю дзей і ар га ні за цый, 

якія імк нуц ца раз мыць на цы я-

наль ную па мяць бе ла ру саў. На-

ша асноў ная за да ча — вы хоў ваць 

праз гіс та рыч ную па мяць ма ла дое 

па ка лен не. Ло зун га мі не вы хоў-

ва юць — вы хоў ва юць сур' ёз ным 

удзе лам і пры кла дам. Трэ ба па-

ду маць, як за ці ка віць чы та ча, якім 

чы нам па даць той ці ін шы ма тэ ры-

ял, каб гэ та чап ля ла ду шу. Га во ра-

чы пра па дзеі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны, мы не па він ны за бы ваць 

лю дзей, на чы іх пля чах ства ра ла ся 

са праўд ная ге ро і ка на ро да. Нам 

трэ ба пом ніць пра гэ тую по вязь 

па ка лен няў і эпох.

Ігар МАР ЗА ЛЮК, стар шы ня 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь па аду ка цыі, куль ту-

ры і на ву цы, член-ка рэс пан дэнт 

На цы я наль най ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі, док тар гіс та рыч ных 

на вук, пра фе сар:

— Бе ла рус кі на род — гэ та адзі-

ны на род ва Ус ход не-Цэнт раль най 

Еў ро пе, для яко га сло ва «вай-

 на» — па дзеі 1941—1945 га доў —

на ўзроў ні ген най па мя ці. Ва ўсіх 

цы ві лі за ва ных кра і нах ёсць гіс та-

рыч ная па лі ты ка і ёсць аб са лют-

на акрэс ле ныя мес цы гіс та рыч най 

па мя ці, якія з'яў ля юц ца зна ка вы мі 

з'я ва мі. Ска жу пра за ка на даў ства 

Фе дэ ра тыў най Рэс пуб лі кі Гер ма-

нія, дзе пы тан ні гіс та рыч най па-

мя ці вель мі жорст ка кант ра лю-

юц ца — і фаль сі фі ка цыі, хлус ня 

не аб вя шча юц ца сва бо дай сло ва, 

асаб лі ва што звя за на з ад маў лен-

нем фак таў зла чын стваў і вы ка-

 ры стан нем на цысц кай сім во лі кі. 

Я з за да валь ннем пе ра клаў бы на

бе ла рус кую і рус кую мо вы за кон 

ФРГ і ўза ко ніў бы тут. Ёсць рэ чы, 

якія ў пры стой ным гра мад стве 

ра біць нель га. Ні я кай па лі тыч най 

мэ та згод нас цю і вы со кі мі ідэ я мі 

зла чын ствы су праць ча ла вец тва 

не апраўд ва юц ца.

За што ва я ва лі бе ла ру сы? Сён-

ня вель мі па пу ляр ная на скрозь іл-

жы вая ідэя, якая сцвяр джае, што 

на шы прод кі ста лі ах вя ра мі па між 

мо ла там і ка вад лам, і ні бы та ні-

чо га не ра зу ме лі. Ня даў на пра чы-

таў, што «на пер шай фа зе вай ны 

98 % бе ла ру саў пад трым лі ва лі нем-

цаў і толь кі 2 % зма га лі ся за ста лін-

скі рэ жым». Але чым бы ла вай на з 

са ма га па чат ку? Гэ та чар го вы раз-

рыў адзі най тэ ры то рыі, гэ та аку-

па цыя роз ных час так па-роз на му, 

гэ та па цы фі ка цый ныя дзе ян ні на 

Па лес сі з бо ку ўкра ін скіх на цы я на-

ліс таў, не толь кі су праць па ля каў, 

гэ та эт ніч ныя за чыст кі Ві цеб шчы-

ны, якія пра во дзі лі ся ла тыш скі мі 

па лі цэй скі мі ба таль ё на мі (пра што 

пуб лі ка ва лі ся звест кі не ў ад ным 

збор ні ку). Пра та кія рэ чы нель га 

за бы ваць. Але не для та го, каб па-

 мна жаць ня на вісць і зло бу. Гэ та 

на ўпрост праў дзі вае ад люст ра ван-

не па дзей, каб бы ло зра зу ме ла, 

ча му пят нац ца ці га до выя хлоп цы 

бра лі ў ру кі зброю. Вель мі час та 

ка жуць, што не бы ло ні я ка га бе-

ла рус ка га пар ты зан ска га ру ху, не 

бы ло бе ла рус кай суб' ект нас ці ў гэ-

тым. Не ка то рыя сцвяр джа юць, што 

зма ган не бы ло за ней кія су свет ныя 

ідэа лы і са вец кую ра дзі му. Так, 

але воб раз Бе ла ру сі як рэс пуб лі кі 

быў суб' ек та ва ны. Не ка то рыя ўво-

гу ле лі чаць, што ўсе пар ты за ны 

бы лі бан ды та мі. Без умоў на, бы лі 

кры мі наль ні кі са збро яй у ру ках, 

якія ра ба ва лі ўсіх. Але ж ка лі гэ та 

вы стаў ля ец ца ў най леп шых тра ды-

цы ях ге бель саў скай пра па ган ды — 

гэ та аб ра за і зня ва га тых лю дзей, 

якія са праў ды зма га лі ся з во ра гам. 

Гэ та пля вок у твар Ян ку Бры лю, 

Але сю Ада мо ві чу, Ва сі лю Бы ка ву. 

Ці ка вы мо мант, на які звы чай на не 

звяр та юць ува гу: бе ла ру сы — са-

мы ан ты на цысц кі на род Ус ход не-

Цэнт раль най Еў ро пы. Коль касць 

ка ла ба ра цы я ніс таў, здрад ні каў і 

тых, хто су пра цоў ні чаў з на цыс та-

мі, у нас най мен шая з усіх ас тат ніх 

еў ра пей скіх кра ін. Ка лі гіс то рык, ці 

пуб лі цыст, ці жур на ліст па мна жае 

эс ка ла цыю ня на віс ці, то ён ня се 

ад каз насць у ра зы боль шую. Для 

та го, каб хтось ці пай шоў за бі ваць, 

па трэб на ства рыць воб раз во ра га.

Аляк сей ЛІТ ВІН, за гад чык ад-

дзе ла ва ен най гіс то рыі Бе ла ру сі 

Ін сты ту та гіс то рыі На цы я наль-

най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, 

док тар гіс та рыч ных на вук, пра-

фе сар:

— Трэ ба ве даць праў ду пра 

кож ную па дзею ў дэ та лях. Нель га 

пра па ве да ваць глы бо кія фі ла соф-

скія ідэі, ка лі мы — гіс то ры кі — не 

ра за бра лі ся ў фак тах. Бо на ша 

за да ча — знай сці праў ду. Нас па-

ва жа юць толь кі та ды, ка лі мо жам 

прад ста віць ней кую фак ту ру і вер-

сіі, якіх мо жа быць коль кі за ўгод на. 

На прык лад, мы ка жам: «Бе ла русь-

пар ты зан ка», а што за гэ тым? Ча-

му ў нас пар ты зан ская ба раць ба 

бы ла за кон ная? Са вец кі Са юз не 

склаў зброю, як не ка то рыя кра і ны. 

Усім, хто кры ты куе пар ты зан скія 

дзе ян ні, раю па чы таць ня мец кія 

да ку мен ты.

Па він на быць не каль кі ўзроў-

 няў — глы бо кае гіс та рыч нае да-

сле да ван не, па пу ля ры за цыя гіс то-

рыі, і ўсё гэ та мае быць пад тры ма-

на дзяр жаў най пра гра май. У гэ тай 

су вя зі мне ба чыц ца вя лі кім кро кам 

пе ра вы дан не се рыі кніг «Па мяць», 

бо гэ та бу дзе но вы ўзро вень.

Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ, ды-

рэк тар вы да вец тва «Бе ла рус-

кая Эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся 

Броў кі»:

— З улі кам су час ных тэх на ло гій, 

клі па вас ці па да чы ін фар ма цыі, ві-

зу аль на га ўспры ман ня ра бо та вы-

да вец тва па він на так са ма мя няц-

ца. У на шых пла нах — ад мет нае 

су час нае вы дан не «Эн цык ла пе дыі 

спа ле ных вё сак Бе ла ру сі». Маг чы-

мас ці ёсць: мы ма ем до свед, і трэ-

ба спра ба ваць, трэ ба ры зы ка ваць, 

трэ ба іс ці на пе рад. Дру гі пра ект, 

што пла ну ец ца, — ілюст ра ва ная 

эн цык ла пе дыя «Пар ты за ны Бе ла-

ру сі». Зда ва ла ся б — шмат на пі-

са на, па ка за на і рас ка за на. Але 

по бач з ге ро і кай іс на ва ла цэ лас-

нае жыц цё пар ты зан ска га ру ху на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Мож на бы ло б 

звяр нуц ца да се рыі «Па мяць» — 

вы даць яе ў элект рон ным ва ры ян-

це. Так са ма мяр ку ем вы даць кні гу 

пра канц ла гер у Ма сю коў шчы не.

У Бе ла ру сі не да кан ца ўсвя до-

мі лі ўро кі вай ны, та му се рыя «Бе-

ла русь. Тра ге дыя і праў да па мя ці» 

бу дзе пра цяг вац ца. Мы бя ром на 

ся бе функ цыю «ла ка ма ты ва», бу-

дзем вы да ваць кні гі на дзвюх ці 

трох мо вах, каб бе ла рус кую па зі-

цыю ўспры ня лі і за ме жа мі на шай 

кра і ны.

...На са мрэч, чы тац кі за пыт 

ёсць, та кія кні гі вы клі ка юць эмо цыі, 

асаб лі ва ў мо ла дзі, сцвяр джа юць 

гіс то ры кі. Ус пом ніць хоць бы кні гі 

«З ве рай у пе ра мо гу. Бе ла русь у 

Вя лі кай Ай чын най вай не» ці «Боль 

і гнеў. Ха ла кост і Су пра ціў лен не 

ў На ва груд ку», што прэ зен та ва-

лі сё ле та на вы стаў цы. У роз ныя 

пе ры я ды да апі сан ня вай ны па ды-

хо дзі лі па-роз на му. Но выя ар хі вы 

мо гуць на ра дзіць но выя по гля ды. 

Але бе ла рус кія ву чо ныя за пэў ні ва-

юць: на ват пры но вых кан цэп цы ях 

не ад кід ва ец ца тое, што ўжо бы ло 

на пра ца ва на.

Яў ге нія ШЫЦЬ КА.

У год, ка лі ўра чыс та ад зна ча ец ца 

100-год дзе МЗС Бе ла ру сі, — вар та 

ўспом ніць тых, хто на пра ця гу гэ та-

га ве ку стаяў на пя рэд нім краі на шай 

знеш няй па лі ты кі, аба ра ня ю чы ін та рэ-

сы Бе ла ру сі. Гэ та бы лі роз ныя па са-

цы яль ным па хо джан ні, ве ра выз нан ні, 

ве ры, аду ка цыі, ідэа ла гіч ных по гля дах 

лю дзі, але ўсіх іх яд на ла ад но — лю-

боў да Ра дзі мы і свай го на ро да, са-

праўд ны па тры я тызм. У за леж нас ці ад 

гіс та рыч ных аб ста він яны на зы ва лі ся 

на род ны мі сак ра та ра мі, нар ка ма мі, 

мі ніст ра мі, што не ўплы ва ла на га лоў-

ную мэ ту іх дзей нас ці — ад стой ван не 

ін та рэ саў сва ёй Ай чы ны.

Нель га тут не зга даць Язэ па Ва рон ку 

і Ра ма на Скір мун та — пер шых на род ных 

сак ра та роў за меж ных спраў і ад на ча со ва 

стар шынь На род на га Сак ра та ры я та (ура да) 

БНР, якія ў 1918 го дзе ра бі лі пер шыя кро кі 

па пры знан ні пра ва бе ла ру саў на са ма вы-

зна чэн не. Іх пе ра ем нік на гэ тых па са дах Іван 

Се ра да ў больш поз нія ча сы пра ца ваў у Ін-

бел куль це БССР. Ан тон Луц ке віч, адзін са 

ства раль ні каў бе ла рус ка га на цы я наль на га 

ру ху, быў ужо мі ніст рам за меж ных спраў 

і прэм' ер-мі ніст рам БНР. Яго на ступ нік на 

па са дзе Вац лаў Лас тоў скі — вя до мы дзе яч 

асвет ніц тва і бе ла рус кас ці ўжо ў са вец кай 

рэс пуб лі цы. Нель га не зга даць і ад на го з 

апош ніх мі ніст раў за меж ных спраў (з 1921-га 

па 1925 год) і прэм' ер-мі ніст раў БНР Аляк-

санд ра Цві ке ві ча, які пра вёў у каст рыч ні ку 

1925 го да ў Бер лі не Бе ла рус кую на цы я-

наль ную па лі тыч ную кан фе рэн цыю, якая 

аб вяс ці ла, што адзі ным цэнт рам ад ра джэн-

ня Бе ла ру сі з'яў ля ец ца са вец кі Мінск, а ўрад 

БНР і Ра да Рэс пуб лі кі па він ны склас ці свае 

паў на моц твы. Вель мі важ на ад зна чыць, што 

з усіх эміг ранц кіх ура даў той па ры толь кі бе-

ла ру сы змаг лі пе ра адо лець па чуц ці кла са-

вай ва ро жас ці і пра дэ ман стра ваць са праўд-

нае імк нен не да на цы я наль най кан са лі да цыі 

і ства рэн ня дзяр жа вы.

Пер шым на род ным ка мі са рам Са вец-

кай Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

(ССРБ) стаў Усе ва лад Фаль скі (з 1 сту дзе ня 

па 8 лю та га 1919 го да), вя до мы ар тыст і тэ-

ат раль ны дзе яч. Ка лі ў лю тым бы ло пры ня та 

ра шэн не аб ства рэн ні но ва га дзяр жаў на га 

ўтва рэн ня — Лі тоў ска-Бе ла рус кай ССР, а 

Ві цеб ская, Ма гі лёў ская і Сма лен ская гу-

бер ні бы лі пе ра да дзе ны РСФСР, Фаль скі 

за явіў рэз кі пра тэст і пад пі саў ра зам з сяб-

ра мі бе ла рус ка га ўра да ліст на імя У. Ле ні-

на, Я. Свярд ло ва і І. Ста лі на з ня зго дай на 

ра шэн не ЦК РКП(б). За гэ та быў у лю тым 

1919 го да арыш та ва ны і да кра са ві ка 1919 

го да пра ся дзеў у Мін ску і Сма лен ску ў вяз ні-

цах. Пас ля вяр тан ня на Ра дзі му вы сла ны ва 

Укра і ну, дзе пра ца ваў ды рэк та рам тэ ат ра.

Пас ля вы зва лен ня тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

ад па ля каў і ад наў лен ня БССР на род ным 

ка мі са рам за меж ных спраў (з 1920-га па 

лі пень 1923 го да) стаў стар шы ня СНК Аляк-

сандр Чар вя коў. Та ле на ві та га па лі тыч на га і 

дзяр жаў на га дзея ча і дып ла ма та, які ра біў 

усё маг чы мае па не да пу шчэн ні пры няц ця 

Рыж ска га да га во ра ад 18 са ка ві ка 1921 го да 

ў рэ дак цыі, не пры маль най для на шай кра і-

ны. Ка лі яго не ўклю чы лі ў склад дэ ле га цыі 

на пе ра га во рах, ён па ехаў ту ды фак тыч на 

ін ког ні та.

Пас ля ства рэн ня СССР НКЗС БССР быў 

лік ві да ва ны і яго функ цыі пе ра да ва лі ся ад-

па вед на му са юз на му нар ка ма ту. Але цэнтр 

не мог іг на ра ваць мно гія між на род ныя ас-

пек ты жыц ця на шай рэс пуб лі кі. З гэ тай на-

го ды быў уве дзе ны ін сты тут упаў на ва жа на-

га На род на га ка мі са ры я та за меж ных спраў 

СССР у БССР. Са мым вя до мым упаў на ва-

жа ным НКЗС СССР у БССР быў Аляк сандр 

Уль я наў, у бу ду чы ні — са вет нік па соль ства 

СССР у Поль шчы і Бал га рыі. Ме на ві та ён 

ады граў вы ра шаль ную ро лю ў са ма рос пус-

ку ўра да БНР на так зва най Бер лін скай кан-

фе рэн цыі ў 1925 го дзе.

Ва ўмо вах за вяр шэн ня Вя лі кай Ай чын най 

вай ны бы ло пры ня та ра шэн не аб ад наў лен-

ні Ка мі са ры я та за меж ных спраў БССР, які 

па чаў пра ца ваць у толь кі што вы зва ле ным 

Го ме лі. Больш за двац цаць га доў функ цыі 

на род на га ка мі са ра за меж ных спраў БССР 

(з 30 са ка ві ка 1944-га па 15 са ка ві ка 1946 

го да) і мі ніст ра за меж ных спраў (з 15 са ка-

ві ка 1946-га па 14 мая 1966 го да) бліс ку ча 

вы кон ваў Кузь ма Кі ся лёў. Ён на заў сё ды 

ўвай шоў у гіс то рыю бе ла рус кай дып ла ма-

 тыі, пад пі саў шы ра зам з Ф. Шмы га вым, 

У. Пер ца вым, А. Жэб ра кам і Г. Бай да ко вым 

Ста тут ААН. Дзя ку ю чы яго на ма ган ням 

БССР афор мі ла сваё член ства прак тыч на 

ва ўсіх спе цы я лі за ва ных між на род ных ар га-

ні за цы ях (Ар га ні за цыя Аб' яд на ных На цый па 

пы тан нях на ву кі, куль ту ры і асве ты, Су свет-

ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя, Між на род-

нае агенц тва па атам най энер ге ты цы і г. д.), 

а так са ма пад пі са ла шэ раг шмат ба ко вых 

між на род ных да га во раў, па гад нен няў, кан-

вен цый, пра та ко лаў.

Яго на ма ган ні па пе ра тва рэн ні БССР у 

рэ аль на дзе ю ча га суб' ек та між на род на га 

пра ва, па шы рэн ні між на род на га прэ сты жу 

на шай кра і ны па спя хо ва пра цяг ваў Ана толь 

Гу ры но віч, які кі ра ваў на шым ве дам ствам 

амаль чвэрць ста год дзя — з 1966-га па 1990 

год. За сту піў шы на па са ду пас ля яго, не 

мог з па чуц цём удзяч нас ці не аца ніць той 

«пад му рак» сяб роў скіх кан так таў і су вя зяў 

на між на род най арэ не і асаб лі ва ў ААН, якія 

ён па кі нуў нам. І ка лі ў каст рыч ні ку 1990 

го да ў на ша прад стаў ніц тва ў Нью-Ёр ку на 

дып ла ма тыч ны ланч прый шоў Ге не раль-

ны сак ра тар ААН Пе рэс дэ Ку эль яр, з якім 

Ана толь Гу ры но віч аса біс та сяб ра ваў, ста ла 

зра зу ме ла, якой па ва гай ён ка рыс таў ся ся-

род дып ла ма тыч най элі ты све ту на ват пас ля 

за вяр шэн ня сва ёй кар' е ры.

На род ныя сак ра та ры, нар ка мы, мі ніст-

ры... Іх ба раць ба, жыц цё вы шлях, унё сак 

у ства рэн не Бе ла рус кай Дзяр жа вы — не-

ацэн ныя. Вы хад цы з ся лян ска га ася род дзя 

і з за мож най шлях ты, пра ва слаў ныя і ры ма-

ка та лі кі, уні я ты і іў дзеі, баль ша ві кі і эсэ ры, 

мен ша ві кі і ха дэ кі. Іх яд нае ад но — лю боў 

да Баць каў шчы ны, ба раць ба за най вя лік-

шую каш тоў насць — яе Не за леж насць. Яны 

іш лі да яе роз ны мі шля ха мі, аба пі ра ю чы ся 

на роз ных са юз ні каў, але мэ та ва ўсіх бы-

ла ад на.

Пётр КРАЎ ЧАН КА,

мі ністр за меж ных спраў БССР 

і Рэс пуб лі кі Бе ла русь (1990—1994 га ды).
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